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Voorwoord
Namens studenten en medewerkers presenteren we met trots ons Strategisch Plan 2019-2022: Samen.Leren.Delen.

Dit strategisch plan actualiseert de koers die het Graafschap College eerder al inzette. De gemaakte keuzes en geformuleerde
doelen sluiten aan bij onze sterke punten waarmee we ons al jaren positief onderscheiden zoals onderwijs voor iedereen.
Tegelijkertijd hebben we het actualiseren van ons strategisch plan als kans aangegrepen om de strategie nog beter aan te
laten sluiten bij de uitdagingen van de Achterhoek.
Niet alleen de regio, maar de gehele wereld biedt ons uitdagingen. Deze uitdagingen zijn wat ons betreft helder verwoord in de
zeventien ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties. Als regionaal opleidingencentrum voelen we ons daarbij vooral uitgedaagd
door de volgende vier doelen:
•
•
•
•

Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen.
Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.
Duurzame consumptie en productie.
Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken.

Dit strategisch plan beschrijft ook op welke wijze wij met het realiseren van onze doelen aan de slag gaan en hoe wij ons
ontwikkelen van het Graafschap College als een goed regionaal opleidingencentrum, naar één Graafschap College als partner voor
een leven lang ontwikkelen in de Euregio.
Er is aandacht voor de wijze waarop wij samenwerken, het gedrag dat hoort bij het zijn van een partner in de regio en de manier
waarop we letterlijk en figuurlijk een stapje over de grens zetten. We realiseren ons dat we ook nog veel vragen hebben: wat
betekent onze strategie voor de manier waarop we ons werk hebben georganiseerd? Hoe laten we onze faciliteiten daarop
aansluiten? Hoe versterken we ons opleidingenaanbod op een duurzame wijze? Hoe vergroten we ons aanbod voor werkenden
en nieuwkomers? Hoe stimuleren we een leven lang ontwikkelen voor alle doelgroepen? En bovendien, hoe gaan we om met de
impact die de digitalisering op ons onderwijs heeft? Centraal bij dit alles staan wat ons betreft de woorden: Samen.Leren.Delen.
Samen leren, samen delen en samen leren delen past bij ons én onze regio. Samen met onze partners in de regio en
daarbuiten gaan we meer samen leren, nog meer samen delen en samen innoveren. Tegelijkertijd realiseren we binnen het
Graafschap College een betere samenwerking tussen alle collega’s, met meer werkplezier. Leren voor, met en van onze reguliere
studenten, maar ook voor en met werkenden en werkzoekenden, die via onderwijs hun positie op de arbeidsmarkt willen
verbeteren. Leren in de lerende organisatie door slimme werkwijzen, onderwijsinnovaties en digitalisering. Alle medewerkers
krijgen de komende jaren een persoonlijk budget om zich verder te ontwikkelen. Delen doen we als partner: delen van kennis,
middelen en ervaringen. Daarbij bepalen we samen met het brede relevante netwerk de richting.
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Bestuursakkoord mbo 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef.

2

Kwaliteitsagenda Graafschap College 2019-2022: Samen.Leren.Delen.
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Voorwoord

Het jaar 2018 is voor onze organisatie met recht een overgangsjaar te noemen: het college van bestuur kreeg een nieuwe
samenstelling en ook over de toekomstige sturing en inrichting van de organisatie werden belangrijke besluiten genomen.
1
Landelijk zorgde het ‘Bestuursakkoord mbo’ voor een nieuwe richting. In dit akkoord werden afspraken gemaakt over de kwaliteit
van het beroepsonderwijs vanaf 2019. Eind 2018 hebben we, naar aanleiding hiervan, de ‘Kwaliteitsagenda Graafschap
2
College 2019-2022’ bij het ministerie van OCW ingediend. Daarin is aangegeven welke doelstellingen het Graafschap College de
komende periode wil realiseren met betrekking tot de landelijke thema’s: ‘kwetsbare jongeren’, ‘gelijke kansen’ en ‘aansluiting op
de arbeidsmarkt’. Al deze ontwikkelingen samen leidden tot een natuurlijk moment om het bestaande strategisch plan, dat
oorspronkelijk tot 2020 zou lopen, te herschrijven en voor wat betreft looptijd af te stemmen op de looptijd van de
‘Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022’.

Met elkaar ontwikkelen we een sluitend netwerk voor de inclusieve euregionale arbeidsmarkt waar ieder zijn of haar plek krijgt.
Zo trekken we de lijn uit het Strategisch Plan 2015-2020 door en blijft het Graafschap College ‘voor iedereen’ en ‘voor de regio’.
Tegelijkertijd groeien we in de periode 2019-2022 door naar de partner voor een leven lang ontwikkelen in de Achterhoek en ver
daarbuiten. Wij kijken ernaar uit om deze ontwikkeling samen met alle studenten, collega’s en de regio te realiseren.
Mirjam Koster en Sarien Shkolnik
College van bestuur

Voorwoord
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Leeswijzer

Leeswijzer
Allereerst beschrijven we in hoofdstuk 1 de karakteristiek van de organisatie. Wie zijn wij en willen wij zijn, wat is onze missie en
visie? In hoofdstuk 2 gaan we in op de regio waarin het Graafschap College opereert. In hoofdstuk 3 staan de ambities die wij in
het kader van het Bestuursakkoord mbo en de eigen missie en visie voor de komende jaren hebben. Hoofdstuk 4 beschrijft onze
inzet in deze strategische periode. Dat doen we aan de hand van vier strategische lijnen met bijbehorende maatregelen. Tot slot
gaan we in hoofdstuk 5 in op de wijze waarop wij samenwerken en sturing geven aan en verantwoording afleggen over hetgeen
wij ons in dit strategisch plan hebben voorgenomen.
Leeswijzer
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1. Wie zijn wij?

1. Wie zijn wij?
1.1

Het Graafschap College

Met bijna 10.000 studenten en meer dan 900 medewerkers is het Graafschap College het grootste regionale opleidingen
centrum voor beroepsonderwijs en educatie in de Achterhoek en een deel van de Liemers. Er wordt onderwijs aangeboden in
nagenoeg alle richtingen, vanuit meerdere locaties in Doetinchem, Groenlo en Winterswijk.
Het Graafschap College staat bekend als een goed roc. Onze resultaten zijn al jaren op rij bovengemiddeld. Onze studenten en
praktijkopleiders zijn tevreden over ons onderwijs. Onze docenten staan bekend om hun goede persoonlijke begeleiding en kennis.
De waardering van onze medewerkers voor het Graafschap College als werkgever is bovengemiddeld. Het Graafschap College is
bovendien volop verbonden met de regio.

Missie

Het Graafschap College staat voor hybride, gepersonaliseerd en innovatief (beroeps)onderwijs dat relevant is voor de
samenleving en gericht is op een optimale aansluiting op de arbeidsmarkt en vervolgonderwijs. Vanuit de overtuiging dat iedereen
talent en ambitie heeft, biedt het Graafschap College studenten en medewerkers maximaal de gelegenheid om die talenten te
ontwikkelen en hiermee aantoonbaar bij te dragen aan een zo goed mogelijke voorbereiding op beroep, werk en het leven, in
iedere levensfase en op elk individueel niveau. Het Graafschap College is zo een belangrijke partner voor een leven lang ontwikkelen en draagt daarmee substantieel bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de regio.
1.217,19

1.3

Visie op onderwijs

Het Graafschap College stelt het succes van haar studenten boven alles. Om met het onderwijs blijvend aan te sluiten op de
snelle veranderingen van de maatschappij en in het werkveld, werken de onderwijsteams voortdurend aan innovatief, hybride en
gepersonaliseerd onderwijs. Deze drie elementen vormen de kern van onze onderwijsvisie. Deze komen in de plaats van de negen
elementen uit de vorige onderwijsvisie.
Hybride
Schools leren en werkplekleren zijn verweven in één leeromgeving. Studenten leren en werken onder begeleiding in een
authentiek werkproces. Wanneer we binnen het Graafschap College spreken over een hybride leeromgeving, dan gaat het
over een leeromgeving met een integraal aanbod, waarin school en de beroepspraktijk (fysiek) bij elkaar zijn gebracht. Door het
werkveld bij het onderwijsproces te betrekken, wordt de kwaliteit en relevantie van het onderwijs versterkt en wordt de aansluiting van het onderwijs op het werkveld (vice versa) geborgd. De beroepsontwikkeling en de bijbehorende beroepstaken vormen
het uitgangspunt van het onderwijs en tijdige beroepsidentificatie bij studenten en motivatie wordt gestimuleerd en ondersteund.
Gepersonaliseerd
Gepersonaliseerd leren gaat over het bieden van unieke, op studenten toegespitste leerprocessen, leerinhouden en
studiefaciliteiten. De basis van gepersonaliseerd leren is een goede afstemming tussen het onderwijs en de student met
betrekking tot leertempo, ervaring, niveau, kwaliteiten en uitdagingen. Het bieden van ruimte voor de eigenheid van de student
staat hierbij centraal.
Innovatief
Voor de ontwikkeling van onderwijs zijn nieuwe ideeën en creativiteit essentieel. Er is ruimte om te experimenteren (“van proberen kan je leren”). Dit vraagt om een flexibele en nieuwsgierige houding van studenten, docenten en werkgevers. Mensen met
innovatief gedrag zijn in staat:
·
Vooruit te denken en kansen te zien.
				
·
Te bedenken met het werkveld waar in de toekomst behoefte aan is.
				
·
Buiten de bestaande kaders te denken.
				
·
Ideeën voor iets nieuws succesvol over te brengen zodat ze bewaarheid worden.

1.4

Kernwaarden en kernwoorden

In het Strategisch Plan 2015-2020 werden vijf kernwaarden vastgelegd, namelijk persoonlijk, creatief, verbonden, zelfbewust
en duurzaam. Deze kernwaarden hebben aan betekenis niet ingeboet, maar wij hebben ze in het licht van de actualiteit vertaald
naar drie kernwoorden. Drie kernwoorden die iedere student en medewerker in de komende jaren als leidraad kan beschouwen:
Samen.Leren.Delen. Samen leren, samen delen en samen leren delen past bij ons én onze regio. Het zijn voor ons ‘werkwoorden’
(woorden waar we iedere dag aan en mee werken); we maken ze tot de kernwoorden van onze strategie.
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Wie zijn wij?

SAMEN. LEREN. DELEN

.

Samen.

Leren.

Delen.

Samen met onze partners in de regio en
daarbuiten gaan we meer samen leren,
nog meer samen delen en samen
innoveren. Wij vinden het daarom
essentieel om op een duurzame
manier met de omgeving, de studenten,
het onderwijs- en beroepenveld in
verbinding te staan. Het Graafschap
College wil betrouwbaar zijn als partner.
De school neemt de maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor mens en
omgeving serieus.

Overal in onze organisatie staat leren
centraal: denken en doen met een lerende
houding, vanuit creativiteit en autonomie.
Leren voor, met en van onze studenten,
maar ook voor en met werkenden en
werkzoekenden, die via onderwijs hun
positie op de arbeidsmarkt willen
verbeteren. Leren in een lerende
organisatie door slimme werkwijzen,
onderwijsinnovaties en digitalisering. Leren
om vorm te geven aan de doelstelling
van leven lang ontwikkelen. Leren als een
creatief proces.
Onze medewerkers staan bewust in hun
werk en omgeving en hebben een open
en verkennende leerhouding, die zij ook
stimuleren bij de studenten.

Delen van kennis, middelen en
ervaringen doen we als partner.
Samen met het brede relevante
netwerk zoeken we naar de goede
inhoud en aanpak voor ons onderwijs.
Met elkaar ontwikkelen we inzichten en
bouwen we aan een sluitend netwerk
voor de inclusieve Achterhoekse
arbeidsmarkt waar ieder zijn of haar
plek krijgt. Wij willen daarbij actief en
zelfbewust met de omgeving, het
omringende onderwijs- en beroepenveld, en met de studenten in verbinding
staan. Zowel in- als extern worden
banden gecreëerd en aangehaald,
samenwerkingsrelaties worden
gekoesterd en onderhouden.
Wij werken vanuit het besef dat
interactie, delen en samenwerken
met anderen van grote betekenis is
en onmisbaar is voor het bereiken van
onze strategische doelstellingen. De
betrokkenheid bij de eigen organisatie
en de positieve verbondenheid met het
werk dat wij doen maakt ons trots en
zelfbewust.

Medewerkers van het Graafschap College
werken samen vanuit persoonlijke
aandacht en betrokkenheid. Daarbij
realiseren we binnen het Graafschap
College een betere samenwerking
tussen alle collega’s. Het ‘samen’ komt
bij voorkeur tot stand in een kleinschalige
structuur. Zowel in- als extern worden
banden gecreëerd en aangehaald.
De medewerker van het Graafschap
College neemt een actievere rol in de regio
en stimuleert de totstandkoming van
sociale en economisch relevante
verbindingen tussen partijen en individuen
met een wederzijds belang en leert zijn
studenten hetzelfde te doen.

Opleiden voor de wereld van morgen
betekent onderwijs verzorgen dat aanzet
tot creatief en innovatief denken en
handelen. Daarom hebben we oog en oor
voor toekomstige ontwikkelingen en sluit
het onderwijs aan bij ingezette en
verwachte ontwikkelingen.
Logischerwijs staat leren ook centraal
voor onze medewerkers. Hun professionele ontwikkeling kan niet stilstaan in een
wereld die verandert. Daarom wordt de
komende jaren voor iedere medewerker
een persoonlijk scholingsbudget
beschikbaar gesteld.
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2. Onze regio

Samen
Samen met onze partners in de regio en daarbuiten gaan we meer samen leren, nog meer samen delen en samen innoveren.
Wij vinden het daarom essentieel om op een duurzame manier met de omgeving, de studenten, het onderwijs en beroepenveld in
verbinding te staan. Het Graafschap College wil betrouwbaar zijn als partner. Zij neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid
voor mens en omgeving serieus.
Medewerkers van het Graafschap College werken samen vanuit persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Daarbij realiseren
we binnen het Graafschap College een betere samenwerking tussen alle collega’s. Het ‘samen’ komt bij voorkeur tot stand in
een kleinschalige structuur. Zowel in- als extern worden banden gecreëerd en aangehaald. De medewerker van het Graafschap
College neemt een actievere rol in de regio en stimuleert de totstandkoming van sociale en economisch relevante verbindingen
tussen partijen en individuen met een wederzijds belang en leert haar studenten hetzelfde te doen.

Leren
Overal in onze organisatie staat leren centraal: denken en doen met een lerende houding, vanuit creativiteit en autonomie.
Leren voor, met en van onze studenten, maar ook voor en met werkenden en werkzoekenden, die via onderwijs hun positie op de
arbeidsmarkt willen verbeteren. Leren in een lerende organisatie door slimme werkwijzen, onderwijsinnovaties en digitalisering.
Leren om vorm te geven aan de doelstelling van leven lang ontwikkelen. Leren als een creatief proces.
Onze medewerkers staan bewust in hun werk en omgeving en hebben een open en verkennende leerhouding, die zij ook
stimuleren bij de studenten.
Opleiden voor de wereld van morgen betekent onderwijs verzorgen dat aanzet tot creatief en innovatief denken en handelen.
Daarom hebben we oog en oor voor toekomstige ontwikkelingen en sluit het onderwijs aan bij ingezette en verwachte
ontwikkelingen.
Logischerwijs staat leren ook centraal voor onze medewerkers. Hun professionele ontwikkeling kan niet stilstaan in een wereld
die verandert. Daarom wordt de komende jaren voor iedere medewerker een persoonlijk scholingsbudget beschikbaar gesteld.

Delen
Delen van kennis, middelen en ervaringen doen we als partner. Samen met het brede relevante netwerk zoeken we naar de goede
inhoud en aanpak voor ons onderwijs. Met elkaar ontwikkelen we inzichten en bouwen we aan een sluitend netwerk voor de
inclusieve Achterhoekse arbeidsmarkt waar ieder zijn of haar plek krijgt. Wij willen daarbij actief en zelfbewust met de
omgeving, het omringende onderwijs- en beroepenveld, en met de studenten in verbinding staan.
Zowel in- als extern worden banden gecreëerd en aangehaald, samenwerkingsrelaties worden gekoesterd en onderhouden.
Wij werken vanuit het besef dat interactie, delen en samenwerken met anderen van grote betekenis is en onmisbaar is voor het
bereiken van onze strategische doelstellingen. De betrokkenheid bij de eigen organisatie en de positieve verbondenheid met het
werk dat wij doen maakt ons trots en zelfbewust.

2. Onze regio
Het kerngebied van het Graafschap College is de Achterhoek en een deel van de Liemers. Een regio met zo’n 300.000 inwoners
en circa 135.000 banen. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste kengetallen opgenomen.

Tabel 1: De Achterhoek in cijfers (Bron: provincie Gelderland)

WGR-gebied *
Achterhoek

3

Bevolking 2018

* Wet Gemeenschappelijke
regelingen
298.534

Bevolkingsdichtheid (inwoners per km2 ) 2017

247,0

Beroepsbevolking 15-74 jr. 2017
Participatiegraad (%) 15-74 jr. 2017

Onze regio

155.690
69%

Banen 2017

134.480

Werkloze beroepsbevolking 2017

6.530

Werkloosheidspercentage 2017

4,2%

Gem. besteedbaar inkomen per inwoner (x1000 euro) 2012

14,3

2

Oppervlakte (km ) 2017

1.217,19

1.217,19

Uiteraard komen we aan de randen onze buren tegen. Ten noorden van ons het ROC van Twente, ten noordwesten Aventus en
aan de westzijde Rijn IJssel en ROC A12. Het gebied ten westen van ons, de Liemers, neemt daarbij een bijzondere positie in.
Tot ongeveer halverwege deze regio kiest het merendeel van de studenten voor het Graafschap College. In het westelijke deel van
deze regio (met Duiven als gemeente in het midden) kiezen de studenten meer voor Rijn IJssel en ROC A12.
In onze kwaliteitsagenda richten wij onze aandacht dan ook op de Achterhoek en een deel van de Liemers. Met betrekking tot
de Liemers is, voor wat betreft roc’s, via het POA de Liemers (Platform Onderwijs Arbeidsmarkt) afstemming gezocht met Rijn
IJssel en ROC A12.
De Achterhoek is een regio met een lange grens met Duitsland. Tot voor kort was dit een relatief harde grens. De afgelopen jaren
is hierin bij onszelf, maar ook bij onze partners, een stevige kentering zichtbaar. De Euregionale samenwerking wordt steeds
meer gezocht. Vanuit onze geografische positie vooral met Kreis Borken. Dit is een regio met zo’n 365.000 inwoners met Borken,
Vreden, Ahaus en Gronau als belangrijkste kernen. Daarnaast versterken we de samenwerking met Bocholt.
Met andere woorden: daar waar we spreken over onze regio, spreken we vooral over de Achterhoek. Daarnaast zien we de
Liemers als een regio die we ‘delen’ met Rijn IJssel en ROC A12 en zien we Kreis Borken in toenemende mate als de regio waarin
we de samenwerking gaan versterken. De belangrijkste uitdagingen en kansen voor onze regio worden in de navolgende
paragrafen beschreven.

2.1

Demografische ontwikkelingen

De afgelopen jaren heeft in de Achterhoek, als het gaat over de demografische ontwikkeling, de discussie zich vooral
geconcentreerd op het afnemend aantal inwoners en de consequenties die dit heeft voor de woningbouw, de ontwikkeling van
bedrijventerreinen en het behoud van de voorzieningen.
De aandacht binnen dit thema is nu aan het verschuiven naar een ander, en in cijfers en relevantie, veel nijpender vraagstuk.
De afname van de potentiële beroepsbevolking leidt tot een groot aantal onvervulbare vacatures (nu tijdelijk nog versterkt door
de sterke economische groei); vacatures op alle niveaus, in alle sectoren. Wellicht met uitzondering van de financieel-economische
sector waar de kans aanwezig is dat het aantal banen even hard, of zelfs harder, zal dalen dan de afname van het aantal
beschikbare medewerkers.
Achterhoekse partijen hebben de handen reeds vele jaren geleden ineengeslagen en via Achterhoek 2020 mede gezorgd voor
inzicht in deze ontwikkelingen via de Transitieatlas. 4
3

http://gelderland.databank.nl/jive/?report=kern datum 1 oktober 2018

4

Transitieatlas beroepsonderwijs Achterhoek, Public result 2017
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Uit tabel 2 wordt de omvang van deze uitdaging duidelijk. Tot aan 2025 is er een mismatch van ruim 27.000. Dat wil zeggen dat
er 27.000 mensen minder uitstromen uit het onderwijs dan gevraagd worden bij de werkgevers. Dit probleem doet zich op alle
niveaus voor, maar vooral op mbo-niveau (zie middelbaar).
Verder wordt in tabel 2 aangegeven waar de onderzoekers van dit rapport verwachten de nieuwe medewerkers vandaan te
kunnen halen. Dit wordt aangegeven in de kolommen zij-instroom tot en met instroom mondiaal.
5

Tabel 2: De uitdagingen van de demografie voor de arbeidsmarkt Achterhoek naar opleidingsniveau.

Hoog

Totaal onverv.
vacatures

Zij-instroom

Behoud
talent

Instroom
pendel

Instroom
overig NL

Instroom
overig EU

Instroom
mondiaal

7.398

200

2.055

1.543

1.543

1.029

1.029

14.291

377

11.291

525

1.311

656

131

Laag

5.744

155

3.121

123

1.727

617

0

Totaal

27.432

732

16.467

2.191

4.581

2.302

1.160

Middelbaar

Onze regio

Cijfers tot
2025

Deze cijfers laten niet alleen de uitdaging van de regio zien, maar juist ook de enorme kans. Als we er als regio in slagen deze
vacatures te vervullen, dan leidt dit tot een sterke stijging van de arbeidsparticipatie, een daling van de werkloosheid en instroom
van nieuwe inwoners. Daardoor zal de verwachte krimp, ook op langere termijn, fors lager zijn dan nu voorspeld.

2.2

Regionale samenwerking

Binnen de Achterhoek werken wij al lange tijd samen in een krachtig netwerk van de drie O’s: onderwijs, ondernemers en
(maatschappelijke) organisaties. Wij vormen zo als regio een sterk economisch ecosysteem. In juni 2018 heeft deze
samen-werking een nieuwe vorm gekregen met de lancering van de Achterhoek Board, de Achterhoek Raad en de diverse
Thematafels die daaronder platforms van overleg vormen.
De Achterhoek intensiveert de samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties om een krachtige
regio te vormen die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. Dat gebeurt op basis
van de gemeenschappelijk opgestelde Achterhoek Agenda 2030. Om de samenwerking binnen de Achterhoek vorm te geven zijn
de volgende overlegorganen ingesteld:
Regio Achterhoek: voert de regie op de algehele samenwerking en zorgt ervoor dat de Achterhoek Agenda 2030, de
jaarplannen en bijbehorende investeringsagenda worden opgesteld en uitgevoerd. Ze adviseert Board en Raad over de lobby en
subsidies en levert hiervoor ook capaciteit.
De Achterhoek Raad (49 gemeenteraadsleden): bepaalt samen met de Achterhoek Board de Achterhoek Agenda 2030 voor
de Achterhoek en controleert de voortgang.
De Achterhoek Board: Vertegenwoordigers van de drie O’s (3 vertegenwoordigers per O: 3 wethouders, 3 ondernemers en 3
(maatschappelijke) organisaties, t.w. onderwijs, zorg en woningbouw), die op voordracht van de Achterhoek Raad zijn aangesteld,
onder voorzitterschap van de voorzitter van de Regio Achterhoek. De Achterhoek Board is verant woordelijk voor de inhoudelijke
voorbereiding van de Thematafels en ziet toe op de voortgang. Daarnaast heeft zij een speciale rol in de coördinatie van de
grensoverschrijdende samenwerking met de Euregio en in de lobby voor de regio. De voorzitter van ons college van bestuur
heeft namens het onderwijs zitting in de Achterhoek Board.
Zes Thematafels:
Rondom de centrale thema’s voor de toekomst zijn Thematafels ingericht.
De centrale thema’s in de Achterhoek Agenda 2030 zijn:
– Smart werken en innovatie		
– Mobiliteit en bereikbaarheid
– Onderwijs en arbeidsmarkt		
– Circulaire economie en energietransitie
– Vastgoed en woningmarkt		
– De gezondste regio
5

Transitieatlas beroepsonderwijs Achterhoek, Public result 2017, p.45
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De Thematafels zijn bestuurlijke werkgroepen die inhoudelijke bijdragen leveren aan de uitvoering van de Achterhoek Agenda
2030 waarin de drie O’s vertegenwoordigd zijn.
Het Graafschap college participeert actief in de Achterhoek Board en in de thematafel ‘Onderwijs en arbeidsmarkt’, ‘Smart
werken en innovatie’ en ‘De gezondste regio’. Door deze actieve betrokkenheid zijn wij direct aangesloten bij de partijen die
gemeenschappelijk vorm en inhoud geven aan de toekomst van de Achterhoek.

2.3

Sterke sectoren

Bedrijven in deze sectoren opereren ook buiten de regio, zijn vaak marktleider in hun bedrijfstak en mede door hun continue
innovatie kansrijk voor de toekomst. Als deze sectoren goed presteren is de verwachting dat het ook goed gaat met verzorgende
en afhankelijke sectoren. We noemen ze daarom ook wel de economisch stuwende sectoren.
Naast deze stuwende sectoren focust de regio zich op de sector zorg en op de sector toerisme. Hoewel deze sectoren niet als
stuwend te kwalificeren zijn voor de regio, leveren deze wel belangrijke werkgelegenheid voor de regio op. Zij zijn door het hoge
innovatierendement in de regio minstens zo kansrijk om bovengemiddeld te presteren. Samen met de stuwende factoren vormen
zorg en toerisme de sterke economische sectoren in de Achterhoek.
In onderstaande tabel is het procentuele aandeel van de diverse sectoren in de Achterhoek opgenomen.
6

Tabel 3: De sectoren in onze regio.
Sector

Achterhoek

Agrifood

9,4%

HTSM

11,8%

(Slimme) maakindustrie

11,8%

Bouwnijverheid

7,9%

Transport en logistiek

8,6%

Life sciences & Health

0,7%

Recreatie en toerisme

2,9%

Verzorgende sectoren

46,9%

2.4

Gelderse afstemming

De Gelderse instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (aoc’s en roc’s) trekken samen op. Om onze regio goed te bedienen
stemmen we ons opleidingsaanbod af, werken we gezamenlijk aan een betere doorstroming naar het hbo, werken we samen om
het tekort aan technisch personeel weg te werken en hebben we een gezamenlijke professionaliseringsagenda.

6

https://www.publicresult.nl/wp-content/uploads/2017/03/
Transitieatlas-beroepsonderwijs-Achterhoek-20171221.pdf
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Onze regio

Veelal afgeleid van de maakindustrie en de landbouw kenmerkt de Achterhoek zich door sterke clusters van bedrijvigheid in de
Agrifood, High Tech Systems and Materials (HTSM), (slimme) maakindustrie, bouwnijverheid, transport en logistiek en de
vervlechting van Smart Industry in de diverse takken van sport. Mede op aandringen van deze bedrijven zijn we in de Achterhoek
als eerste gestart met de opleidingen Smart Industry en Smart Building.

Beleidskader Economie Provincie Gelderland
De provincie Gelderland heeft in mei 2016 een Beleidskader Economie ontwikkeld onder de titel ‘Werken aan de economie van
de toekomst, Circulair, Innovatief en Internationaal’. In dat kader worden speerpunten onderscheiden. De Gelderse instellingen
voor mbo trekken met elkaar en met de provincie op bij het vormgeven en realiseren van het speerpunt aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt:
•
Investeren in vakmanschap en ondernemerschap (Human Capital Infrastructuur).
•
Ontwikkelen nieuwe onderwijsconcepten en denken mee bij de ontwikkeling van nieuwe arbeidsmarktconcepten.
•
Partner in de arbeidsmarktregio’s, bij voorbeeld bij het uitvoeren van het regionale techniekpact en het zorgpact.
•
Delen van kennis en inspireren van elkaar, bijvoorbeeld in de vorm van designteams.
Onze regio

Arbeidsmarktrelevant opleiden
Een structurele beleidsgroep, waarin de roc’s en aoc’s van Gelderland vertegenwoordigd zijn, bepaalt op basis van (provinciale)
arbeidsmarktanalyses of het opleidingsaanbod (portfolio) van de regionale mbo-instellingen kan voorzien in de behoefte aan
geschoold personeel. Het gaat hierbij om doelmatigheid en toekomstbestendigheid.
Vanaf 2018 wordt gewerkt aan en vanuit de ontwikkelagenda onderwijs-arbeidsmarkt voor Gelderland 2018-2022. Deze agenda
heeft als doel dat het mbo-onderwijs in de provincie Gelderland in 2022 responsief en innovatief is en opleidt tot werknemers die
zich een leven lang ontwikkelen.
Doorstroom naar het hbo
Al meer dan 15 jaar werken de verschillende mbo-instellingen structureel samen met de Gelderse hogescholen in het
zogenoemde RxH-verband om de aansluiting tussen niveau 4 en het hbo te verbeteren. Er is sprake van bestuurlijk overleg,
afstemming tussen de scholen op directieniveau, er waren en zijn werkgroepen voor doorstroomprogramma’s en de ontwikkeling
van mbo-keuzedelen. Verder worden docentendagen gehouden en Education Festivals (3 festivals in 2019-2022, start 20 maart
2019) georganiseerd. In studiejaar 2018-2019 start een skills coachtraject onder de naam ‘Let’s get there together’, waarbij
aankomende mbo-gediplomeerden worden gecoacht door hbo-studenten om de overstap van mbo naar hbo succesvol te maken.
Gelders Vakmanschap
Op woensdag 23 mei 2018 is het gloednieuwe Gelderse samenwerkingsverband Leve(n)lang Gelders Vakmanschap van start
gegaan. Vakorganisaties, technische branches, O&O-fondsen, provincie Gelderland, mbo-en hbo-onderwijs werken samen in een
nieuw actieplan bedoeld om de regionale Gelderse economie gericht te stimuleren en te verstevigen.
Samenwerkingspartners in dit project zijn de technische branches (installatietechniek, metaalbewerking, bouw en industrie),
brancheorganisaties, O&O-fondsen, praktijkopleidingsbedrijven, de leerwerkloketten, de werkgeversdiensten van het UWV, de
gemeenten, de afdelingen techniek van roc’s en hbo-instellingen in Gelderland, en de vakbonden.
Gelderse professionaliseringsagenda
Binnen de Gelderse professionaliseringsagenda werken het Gelders mbo en de hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen aan
de ontwikkeling van huidige en aankomende medewerkers voor het mbo. Deze scholen hanteren de pijlers: hybride, responsief,
innovatief en gepersonaliseerd. Het doel is werknemers te ondersteunen die zich een leven lang ontwikkelen in een wereld waarin
continue veranderingen vragen om nieuwe competenties. Door gebruik te maken van elkaars expertise, versterkt het Geldersch
mbo zich en maakt het zich sterk voor de ontwikkeling van een actueel samenhangend en toegankelijk opleidings- en
professionaliseringsaanbod voor professionals binnen het mbo, ten behoeve van de kwaliteit van het Gelderse beroepsonderwijs
voor nu en in de toekomst. Door middel van een website www.geldersmbo.nl, kennisgroepen, designteams, leer & deelsessies,
conferenties, innovatie/inspiratielab, praktijkgerichte onderzoeken (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, NRO) en een
Community of Practice (CoP) wordt samen gedeeld, samen geleerd en wordt adaptief onderwijs gemaakt. Het Gelders mbo,
onderzoekers van de HAN en het werkveld nemen hieraan deel. Deze verbinding tussen school, werkveld en onderzoek leidt tot
professionals die modern onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.
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2.5

De Euregio

De afgelopen jaren is er, aan beide kanten van onze landsgrens, het besef ontstaan dat we veel te winnen hebben met een
steviger euregionale samenwerking. In een rapport van Marlet e.a., ‘Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken’
(2012) werd berekend dat, als resultaat van de agglomeratievoordelen, de arbeidsmarktkansen voor de inwoners sterk
toenemen. In een rapport van het CPB, genaamd ‘Arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen’ (november
2016) werd geconstateerd dat in de directe grensregio Achterhoek-Borken, door de agglomeratievoordelen, het aantal banen
met 7.000 zou toenemen en dat de lonen gemiddeld met 140 euro zouden stijgen.

Door de studentenraad is aangegeven dat het wenselijk zou zijn om in alle opleidingen de Duitse taal aan te bieden, wat eens te
meer duidelijk maakt dat ook zij zich bewust zijn van grensoverschrijdende arbeidsmarktkansen.
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Onze regio

Duidelijk is dat het integreren van de beide arbeidsmarkten leidt tot een grotere aantrekkingskracht van beide grensregio’s.
Als grensbarrières op de arbeidsmarkt volledig worden geslecht, zouden beide regio’s zelfs een bovengemiddelde
aantrekkingskracht op verhuizende huishoudens kunnen hebben. Op die manier zou een duurzaam economisch vitale regio
ontstaan. Als de grens er niet zou zijn, gaan de inwoners van Kreis Borken erop vooruit in nabijheid van hbo-instellingen, terwijl
voor de inwoners van de Achterhoek het aanbod stijgt voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Met andere
woorden: inzet op één euregionale markt voor werk en onderwijs (overigens ook voor de culturele sector en de voorzieningen)
heeft stevige voordelen. Partijen aan beide zijden van de grens zetten hier sinds een aantal jaar fors op in. Het Graafschap College
ondersteunt deze ambitie. Dit past binnen een bredere inzet op de internationalisering van ons onderwijs.

3. Onze ambitie

3. Onze ambitie
3.1. Strategische ambitie Graafschap College
We ontwikkelen ons van het Graafschap College als een goed regionaal opleidingencentrum, naar één Graafschap College als
partner voor een leven lang ontwikkelen in de Euregio.
Deze ontwikkeling omvat vier bewegingen

VAN

Onze ambitie

het Graafschap College als een goed regionaal opleidingen
lege als een goed regionaal opleidingen centrum
NAAR

1.217,19

één Graafschap College als partner voor een leven lang o
partner voor een leven lang ontwikkelen in de Euregio
lang ontwikkelen in de Euregio
Dit brengt ons tot vier overkoepelende doelen:
Eén Graafschap College
Wij maken hybride, gepersonaliseerd en innovatief onderwijs gezamenlijk mogelijk en bundelen de krachten van de gehele
organisatie.
Partner
Wij zijn een betrouwbare partner in duurzaam en inclusief leren voor een gelukkige regio.
Leven lang ontwikkelen
Ons gezonde en goede leerklimaat stimuleert een leven lang ontwikkelen voor de verschillende doelgroepen
in de regio en voor onze medewerkers.
Euregio
Ons opleidingenaanbod bevordert de economische en sociale ontwikkeling van de Euregio en daarmee de
ontwikkelingsmogelijkheden voor onze studenten.
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3.2. Vier strategische lijnen
Het Graafschap College maakt zijn ambities concreet in vier strategische lijnen.
Sluitend netwerk van onderwijs, werk en begeleiding
Het beroepsonderwijs werkt vanuit de drievoudige kwalificatie:
Studenten kwalificeren voor een beroep.
Studenten kwalificeren voor deelname aan de maatschappij.
Studenten kwalificeren voor de doorstroom naar vervolgonderwijs.

Onze ambitie

•
•
•

Het uitvoeren van deze drievoudige opdracht kunnen wij als Graafschap College niet alleen. Al jaren werken wij met partners uit
de regio en daarbuiten samen om vorm te geven aan een netwerk waar onderwijs, werk en begeleiding samenkomen. En dit gaat
verder dan het beroepsonderwijs. Dit betreft onderwijs op maat en is meer dan een diploma.
Relevant onderwijs voor iedereen
Relevant onderwijs voor iedereen is een titel met twee beloftes: relevant onderwijs én onderwijs voor iedereen. Als Graafschap
College staan wij voor brede talentontwikkeling in de regio. Dat houdt in dat ons onderwijsaanbod flexibel, dynamisch en passend moet zijn. Enkel onderwijs bieden voor uitstromers van havo en vmbo is te beperkt; andere doelgroepen kunnen ook bij het
Graafschap College terecht.
Ontwikkelen in de Euregio
De activiteiten van het Graafschap College op internationaal gebied nemen jaarlijks toe. Onze inzet is onderdeel van een veel
bredere aandacht voor internationalisering. Dit doen we onder andere door middel van het concept
‘internationalisation@home’.
Ontwikkelen in de Euregio is een belangrijke taak van de beroepssectoren van het Graafschap College. De inzet op het versterken
van de innovatieve kracht van de Achterhoek willen we vooral langs de lijn van onze sterke sectoren vormgeven.
Partner vanuit een lerende organisatie
Om in de toekomst blijvend een passend antwoord te kunnen geven op de vragen van onze partners, wordt van de organisatie
verwacht om continu in ontwikkeling te blijven. Dit vraagt iets van de wijze waarop zaken zijn georganiseerd, maar het vraagt
eveneens iets van de mensen die werkzaam zijn in deze organisatie. Dit betekent dat de organisatie een transformatie moet
ondergaan van sterk aanbodgericht handelen naar vraaggericht handelen. In het kader hiervan stellen wij de ontzorging van
de onderwijsteams centraal, werken wij aan leiderschapsontwikkeling, stimuleren wij met een persoonlijk scholingsbudget de
ontwikkeling van al onze medewerkers, zorgen wij ervoor dat de basis op orde is en dat goede managementinformatie ons helpt
om daar waar nodig te verbeteren.
Door het beter positioneren van de onderwijsteams, ontstaat voor hen meer ruimte om in te spelen op veranderingen in de regio
en het werkveld. Meer ruimte voor differentiatie tussen teams vraagt dat de eenheid van het Graafschap College gewaarborgd is.
Zo spelen we tijd, geld én energie vrij voor twee programma’s:
•
Het programma Leven Lang Ontwikkelen, met als doel een ruim aanbod van maatwerk in de regio.
•
Het programma Onderwijsinnovatie & ict, om het onderwijsaanbod nog beter aan te laten sluiten op het Euregionale
werkveld door optimaal gebruik te maken van hybride leren en digitalisering.
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4.

Onze inzet

4. Onze inzet
Wie wij zijn, binnen welke context wij werken en vanuit welke missie en visie wij onze ambities neerleggen is in voorgaande
hoofdstukken beschreven. In dit hoofdstuk beschrijven wij de algemene thema’s die van invloed zijn op het Graafschap College en
werken we de vier strategische lijnen uit aan de hand van maatregelen en acties die wij ook hebben verwoord in onze kwaliteitsagenda ten behoeve van de Commissie Kwaliteitsafspraken mbo.
In overzichten is weergegeven op welke wijze de maatregelen bij de vier strategische lijnen verbonden zijn met de strategische
ambitie van het Graafschap College, in de vorm van een gekleurde driehoek die verwijst naar de vier doelen in de ambitie:

Eén Graafschap College als partner voor een leven lang ontwikkelen in de Euregio.
Onze inzet

4.1

Algemene thema’s

1.217,19
Een aantal ontwikkelingen raakt al onze werkzaamheden. Deze worden niet als losstaande items aangepakt, maar zijn verweven
in al onze activiteiten.
Duurzaamheid
Ten eerste benoemen we het thema duurzaamheid. We sluiten aan bij de doelen 4 en 8 van de zeventien ontwikkeldoelen van
de Verenigde Naties, zoals beschreven in het voorwoord. In alles wat we doen zorgen we ervoor dat mens, milieu en economie
met elkaar in evenwicht zijn, zodat onze medewerkers, studenten en partners er allen beter van worden. We zorgen ervoor dat
het Graafschap College duurzaam toekomstbestendig is en dat we tegelijkertijd bijdragen aan een zorgvuldiger beheer van onze
aarde. Wij maken duurzaam onderwijs mogelijk en de lange termijn is daarbij ons uitgangspunt.
Digitalisering
Digitalisering is het tweede algemene thema. Zowel in onze bedrijfsvoering, als in de wijze waarop we ons onderwijs inrichten en
vormgeven, als in de communicatie met onze studenten en partners komt dit aan de orde. Hoe snel de digitalisering zal gaan in
het mbo is onbekend. Dat het veel impact heeft, is zeker. De MBO Raad heeft de ‘Strategische agenda digitalisering mbo
2018-2022’ opgesteld. Deze moet bijdragen aan:
•
het innoveren van het onderwijs.
•
een optimale toegang tot de arbeidsmarkt.
•
een publieke onderwijsinfrastructuur voor een leven lang ontwikkelen.
Huisvesting en faciliteiten
Op de derde plaats noemen we huisvesting en faciliteiten. Ze vormen randvoorwaarden voor onze inzet voor de regio. Kleinschalig
en nabij waren al eisen die wij aan onze huisvesting stelden. Recent zijn daar de ligging van een locatie ten opzichte van openbaar
vervoersvoorzieningen en de eisen die het onderwijs aan huisvesting stellen, bijgekomen.
De studentenraad heeft op deze algemene thema’s zinvolle aanvullingen gegeven, zoals het up-to-date zijn van de hardware,
het zorgvuldig aanschaffen van lesmateriaal en de wens om het aanbod in de kantines op de diverse locaties gelijk én gezond te
maken.

4.2

Sluitend netwerk van onderwijs, werk en begeleiding

Bij het uitvoeren van de drievoudige opdracht van het mbo heeft het Graafschap College partners in en buiten de regio nodig.
Gezamenlijk vormen we een netwerk waar onderwijs, werk en begeleiding samenkomen. Wij zijn trots op de resultaten die in de
afgelopen jaren op dit gebied zijn bereikt. Door structurele afspraken met partijen in het sociale domein bestaat er een stevige
ondersteuningsschil rondom onze studenten. Zo bieden we een breed scala aan doelgroepen de gewenste ondersteuning.
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7

Loopbaanplein Achterhoek
Het Loopbaanplein Achterhoek is hét loket voor advies en ondersteuning bij vragen op het gebied van werk, studie, (om)scholing, loopbaan en het starten van een eigen bedrijf. Er wordt samengewerkt met tal van organisaties waaronder alle Achterhoekse gemeenten. Intern richt het Loopbaanplein zich op (aankomend) studenten en docenten, daarbij staat studentbegeleiding
centraal. Extern werken de Loopbaanpleinen Doetinchem en Winterswijk nauw samen en richten zich zowel op individuen als op
bedrijven en instellingen.

Onze inzet

Profijt 8
Profijt is een vrijwillig samenwerkingsverband van meer dan 20 scholen voor voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, mbo en hbo in Oost-Gelderland. Profijt werkt onder meer aan de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen
en verbetering van de loopbaanoriëntatie
van leerlingen en studenten. In samenwerking met de arbeidsmarkt in de regio wil
7
Profijt onderwijs bieden aan leerlingen en studenten dat past bij hun talenten en dat kansen biedt op een goede toekomst, rekening houdend met het belang van de regio.
Doelstellingen van Profijt:
•
Het verbeteren doorlopende leerlijnen en stimuleren hybride leeromgevingen.
•
Het verbeteren van loopbaanoriëntatie en -begeleiding, vooral gericht op ontwikkeling beroepsidentiteit en
talentontwikkeling.
•
Het bewaken van doorlopende zorglijnen, gericht op behoud van talenten.
Daarnaast werkt Profijt aan de versterking van de onderwijsinfrastructuur en de samenwerking van onderwijs met het 		
bedrijfsleven.
RxH
RxH is een regionaal samenwerkingsverband tussen HAN, Van Hall Larenstein, ArtEZ hogeschool voor de kunsten en zeven roc’s,
gericht op het verbeteren van de doorstroom van mbo naar hbo. Het doel is een soepele overgang van het mbo naar het hbo, door
het ontwikkelen van doorlopende leerwegen en een goede studieloopbaanbegeleiding. Het Graafschap College neemt in het jaar
2017 zowel regionaal (1e plaats) als landelijk (5 e plaats) een koppositie in met 45% als het gaat om het percentage studenten dat
vanuit mbo niveau 4 doorstroomt naar het hbo.
9

SmartHub Achterhoek
Dit netwerk, bestaande uit meer dan 130 ondernemingen en organisaties uit de Achterhoek, zet de Achterhoek op de kaart als dé
stage- en afstudeerregio van Nederland. Smarthub Achterhoek kiezen we voor een inclusieve aanpak waarbij voor iedereen en
voor alle drie de componenten (vakmanschap, deelname aan de maatschappij en doorstroom naar een hoger niveau), aandacht is.
Resultaten tot nu toe
Met de huidige inzet van het Graafschap College op het gebied van onderwijs, werk en begeleiding zijn goede resultaten geboekt.
Het aantal voortijdig schoolverlaters is bij het Graafschap College in de afgelopen jaren afgenomen en wij horen bij de top 5 met
de laagste vsv-cijfers van alle rocs.

Tabel 4: vsv meerjarenoverzicht

10

2016-2017 11

2014-2015

2015-2016

Graafschap College

3,75%

2,90%

3,93%

Landelijk

4,99%

4,81%

5,18%

Percentage vsv

7

www.graafschapcollege.nl

9

www.smarthub.nl

8

www.profijtscholen.nl

10

https://cijfers.duo.nl/ibi_
apps/WFServlet.ibfs

11

De vsv-aantallen van 2016-2017 zijn nagenoeg vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. Vanaf 2016-2017 wordt voortaan voor de berekening van de vsv-cijfers - als gevolg van
een kwaliteitsslag - gebruikgemaakt van een volledig geautomatiseerde bestandskoppeling
in ons datawarehouse. Dit heeft geleid tot een opwaartse correctie van het landelijke aantal
met zo’n 570. Door deze verschillende rekenmethodes is een één-op-één vergelijking van de
cijfers over 2016-2017 met eerdere jaren niet geheel mogelijk.
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Goede begeleiding van onze studenten staat centraal. Studenten weten de begeleiding door studieloopbaanbegeleider
(eerstelijns), decaan (tweedelijns) en het Loopbaanplein (derdelijns) goed te vinden. Tijdens hun opleiding maken jaarlijks
ongeveer 1.700 studenten gebruik van de begeleidingsmogelijkheden van het Loopbaanplein. Dit is ongeveer 17% van de totale
studentenpopulatie. We hebben het hier niet specifiek over kwetsbare jongeren zoals beschreven in de Regeling kwaliteitsafspraken. Alle studenten komen in aanmerking voor alle vormen van begeleiding of ondersteuning als ze die nodig hebben.

Sinds 2012 heeft het Graafschap College inburgeringsonderwijs verzorgd voor 1965 nieuwkomers. Sinds 2016 bieden we voor
17-plussers onderwijs aan in de Internationale Schakelklassen. Vanuit het besef dat het inburgeringsonderwijs op zichzelf niet
voldoende is om de nieuwkomers te laten integreren is de afgelopen jaren sterk ingezet op meer activiteiten die
integratie-bevorderend werken. Hierbij moet worden gedacht aan het programma van Samen Doetinchem, de realisatie van
Taalhuis Achterhoek en diverse combinatietrajecten waarbij inburgering in afstemming met het beroepsonderwijs (en vavo)
wordt aangeboden. Voor statushouders die deelnemen aan taal- en inburgeringsactiviteiten worden projecten opgezet waarbij
een combinatie van scholing en arbeidstoeleiding leiden tot duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt (horecaproject 15
deelnemers, logistiekproject 15-20 deelnemers).
Aangescherpte ambities
De basis van onze aanpak voor kwetsbare jongeren is stevig en de resultaten zijn goed. De huidige resultaten willen we minimaal
op hetzelfde niveau handhaven. Dat betekent dat het Graafschap College onverminderd verdergaat met de activiteiten die al
jaren worden ingezet. Alleen handhaven vinden wij echter niet voldoende. Wij hebben de ambitie om met aanvullende
maatregelen en activiteiten het netwerk van onderwijs, werk en begeleiding te versterken. Zo dragen wij bij aan het succes van
alle inwoners van de Achterhoek op het gebied van onderwijs en werk.
Hieronder beschrijven wij maatregelen waarmee wij samen met onze partners de uitdaging aangaan om tot en met 2022
concrete resultaten te boeken.

Inzet op “Sluitend netwerk van onderwijs, werk en begeleiding”
Door het uitbouwen van de coördinatiefunctie van het Loopbaanplein versterken wij het netwerk rond
kwetsbare jongeren.
Door versterking van ons loopbaan- en doorstroomprogramma en onder andere het met onze partners
opzetten van een Achterhoeks ‘Breekjaar’ krijgen uitstromers van het (s)vo en (net gestarte)
mbo-studenten de mogelijkheid om zich binnen de regio te oriënteren op hun beroeps- en studiekeuze.
Op basis van het regionaal plan Achterhoekse jongeren en door expliciete aandacht voor studenten die
extra ondersteuning nodig hebben, verhogen wij het studiesucces van kwetsbare jongeren of leiden we ze
naar werk of betekenisvolle dagbesteding.
Door het ontwikkelen van één aanpak op integratie verhogen wij het succes van statushouders in de
Euregio in onderwijs of werk.
Door het bieden van taal- en rekenondersteuning voor alle studenten die dit nodig hebben, vergroten wij
het studiesucces van deze studenten en hun kansen op de arbeidsmarkt.
23

Onze inzet

Studenten die aan een opleiding begonnen zijn en er toch achter komen dat ze niet op de juiste plek zitten, worden ieder
schooljaar vanaf 1 november opgevangen in de loopbaanklassen. In schooljaar 2017-2018 hebben 149 studenten gebruik
gemaakt van oriëntatiemogelijkheden bij de loopbaanklas. Als studenten al helder hebben waar zij hun opleiding zouden willen
vervolgen, dan kunnen zij opgenomen worden in de doorstroomklas van de sector waar ze heen willen. Dit waren 114 studenten
in schooljaar 2017-2018. In totaal spreken we dus over bijna 3% van onze studenten.
De begeleiding stopt niet als een student stopt met de opleiding (door uitval of diplomering). Binnen het Loopbaanplein is het
‘team arbeidsmarkt’ gevormd. Hierin zijn verschillende deskundigen bij elkaar gebracht, zodat een geïntegreerd aanbod mogelijk
is. Het team arbeidsmarkt zorgt voor de verbinding tussen school en werk. Studenten die de opleiding hebben afgerond, dan wel
voortijdig de school verlaten, ontvangen indien zij dit wensen begeleiding naar de arbeidsmarkt. In 2017 hebben ±150 studenten
begeleiding ontvangen, van wie 76% naar een duurzame arbeidsplaats is begeleid. Voor de studenten van het Entree-onderwijs
die het bindend studieadvies ‘arbeidsmarkt’ krijgen, zoekt het team arbeidsmarkt naar geschikte stage-/werkplekken en verzorgt
het programma sollicitatietraining en werknemersvaardigheden samen met de docenten.

4.3

Relevant onderwijs voor iedereen

Relevant onderwijs voor iedereen is een titel met twee beloftes: relevant onderwijs én onderwijs voor iedereen. Als Graafschap
College staan wij voor brede talentontwikkeling in de regio. Dat houdt in dat ons onderwijsaanbod flexibel, dynamisch en passend
moet zijn bij deze opdracht. Enkel onderwijs bieden voor uitstromers van havo en vmbo is te beperkt; andere doelgroepen kunnen
ook bij het Graafschap College terecht. Dit kon overigens al, maar in de aankomende jaren zetten we deze brede
talentontwikkeling nog steviger neer.

Door het ontwikkelen en toepassen van nieuwe onderwijsmethoden, gericht op gepersonaliseerd en hybride onderwijs, bieden
wij onderwijs aan dat recht doet aan de verschillen tussen studenten. Dit betekent onderwijs gericht op hen die behoefte hebben
aan aanvullende ondersteuning, maar ook onderwijs gericht op hen die een stap extra willen zetten. Excellentietrajecten gaan een
steeds normalere plek binnen het onderwijs innemen.
Voor het realiseren van dit gepersonaliseerde onderwijs is een moderne ondersteuningsschil noodzakelijk. Een goede digitale
ondersteuning mag niet ontbreken om de gewenste onderwijskundige ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarbij stellen wij de
dienstbare rol van technologie aan het onderwijs voorop, maar zien wij wel de vele mogelijkheden die nieuwe technologie het
onderwijs biedt, zowel in de ontwikkeling van het beroep als in de manier waarop onderwijs wordt vormgegeven en aangeboden.
Wij investeren daarom substantieel in de bewuste inzet van nieuwe technologie in het onderwijs.
Dit relevante onderwijs voor iedereen kunnen wij als Graafschap College niet alleen vormgeven. Wij hebben hiervoor onze
partners uit het bedrijfsleven, van de overheid en in het onderwijs nodig. Structurele partnerschappen, gericht op goede
doorstroom, zorgen ervoor dat wij met elkaar een relevant aanbod van onderwijs creëren voor iedereen in de regio.
Resultaten tot nu toe
Het verzorgen van een zo optimaal mogelijke aansluiting tussen vo-mbo-hbo is een van de manieren waarop we het onderwijs aan
onze studenten relevant maken. Het Graafschap College participeert al meer dan tien jaar in een tweetal
samenwerkingsverbanden die gericht zijn op het verbeteren van de doorstroom vo-mbo-hbo, namelijk Profijt en RxH.
Profijt is een zeer daadkrachtige organisatie en wordt in het land geregeld genoemd als voorbeeld. Dat we een goede doorstroom
vanuit het vo mogelijk maken, blijkt uit ons bovengemiddelde startersresultaat op niveau 2 en 3. Onze studenten op niveau 4
starten iets minder goed.
Het Graafschap College zet al een aantal jaar stevig in op hybride en gepersonaliseerd leren. Bij de landelijk bekende aanpak met
de 25 wijkleercentra is een groot aantal studenten (zo’n 1.300) en 140 docenten betrokken. Met deze aanpak worden praktijk en
theorie nadrukkelijk met elkaar verbonden. Anders gesteld: de werkplek wordt steeds meer leerplek, waar studenten vanuit de
praktijk nieuwsgierig worden gemaakt naar de theoretische kennis die daarbij hoort. Deze aanpak past uitstekend bij de praktisch
georiënteerde student die we veelal zien in het beroepsonderwijs.
Voor onze excellente studenten organiseren wij jaarlijks een aantal terugkerende activiteiten. Zo is daar onder meer de Business
Jump, waar wij studenten helpen om in een korte periode een eigen ondernemingsplan op te stellen, en is er het voornemen om
studenten op alle niveaus ‘met lof’ (cum laude) te kunnen laten slagen.
Om ervoor te zorgen dat het aanbod voor zowel de regio als voor onze studenten relevant blijft, is het Graafschap College continu
bezig met het aanscherpen van het onderwijsaanbod. In het schooljaar 2017-2018 zijn er twee cross-overopleidingen gestart in
de sector Techniek & Informatica (Smart Building en Smart Industry). De minister heeft ons inmiddels toestemming gegeven om
twee nieuwe cross-overopleidingen te starten: Servicemedewerker en Technicus Hout en Restauratie. Met dit aanbod sluit het
Graafschap College aan op de kansrijke beroepen in de Achterhoek.
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Onze inzet

Het aanbieden van relevant onderwijs voor iedereen betekent dat er een onderwijsaanbod is dat voor een breed aantal doelgroepen interessant, relevant en toegankelijk is. Dit onderwijsaanbod moet zich snel kunnen ontwikkelen en dynamisch in kunnen
spelen op vragen vanuit de maatschappij en de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat ons onderwijsaanbod doelmatig
is in onze eigen regio en in de bredere provinciale en nationale context. Het betekent dat ons onderwijs past bij alle doelgroepen
die wij willen bedienen. Volwassenenonderwijs vraagt een andere aanpak dan onderwijs aan jongeren.

Het Graafschap College accepteert vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid dat er een aanbod is van een aantal
opleidingen die minder arbeidsmarktrelevant zijn, of die een hoger VSV kennen. Studenten in onze regio verdienen een zo vrij
mogelijke beroepskeuze en bepaalde studierichtingen zijn bij uitstek geschikt voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld ictopleidingen voor studenten met ASS). Ondanks de mindere onderwijsresultaten van deze opleidingen, blijven we deze opleidingen
aanbieden.

Onze inzet

Gepersonaliseerd leren vraagt om digitalisering van ons onderwijs. Op het gebied van digitalisering van het onderwijs neemt het
Graafschap College deel aan een aantal onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten. Het Graafschap College heeft een leidende rol in
het project ‘Leren en Lesgeven met ict’ vanuit de Gelderse Professionaliseringsagenda, doet mee aan de ‘Community of Practice
Leren met ict’ en is nauw betrokken bij de ‘Onderzoekswerkplaats Leren en ict’ van het Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek (NRO).
Aangescherpte ambities
De afgelopen jaren is op veel plekken binnen het Graafschap College geëxperimenteerd met allerlei vormen van
onderwijsvernieuwing. Deze experimenten verbreden we de komende jaren en maken we structureler.
Zo intensiveren we de samenwerking met meer werkgevers en studenten.
Onderwijsvernieuwing doen we bij het Graafschap College samen met onze partners. Het Graafschap College kiest er hierbij voor
om niet zelfstandig practoraten in te voeren. Veel liever stellen wij samen met onze hbo-partners gericht lectoren aan.
Door een bijdrage te leveren aan hun ‘leerstoelen’ denken we deze gewenste samenwerking intensiever te maken en effectiever
aan resultaten te kunnen werken. We laten deze aansluiten bij onze sterke economische sectoren.
Daarnaast intensiveren we onze inzet op leven lang ontwikkelen fors. In lijn hiermee willen we inhoud geven aan ons alumnibeleid.
We zien dit als een kans om de relatie met onze oud-studenten én tegelijkertijd met de bedrijven en instellingen waar zij werken,
te versterken. We zetten stevig in op het gebied van digitalisering. Digitalisering is dan niet alleen de inzet van ict in het
onderwijs, maar ook inzet van ict in onderwijsondersteunende processen. Een substantiële inzet is nodig om ervoor te zorgen
dat de gewenste onderwijsvernieuwing de juiste ondersteuning heeft en dat medewerkers en studenten de juiste ondersteuning
hebben bij de inzet van nieuwe technologie.
Hieronder beschrijven wij maatregelen waarmee wij samen met onze partners de uitdaging aangaan om tot en met 2022
concrete resultaten te boeken.

Inzet op “Relevant onderwijs voor iedereen”
Door het aanbieden van hybride, gepersonaliseerd en innovatief onderwijs bereiden we onze studenten
uitstekend voor op een vervolg in werk of studie.
Door oog te hebben voor het individu en door talentontwikkeling maken we het Graafschap College tot een
school voor iedereen.
Door intensieve samenwerking met voorgaand en opvolgend onderwijs creëren we een sterke doorlopende
leerlijn.
Door inzet op het programma Onderwijsinnovatie en ict vergroten wij de mogelijkheden tot hybride, gepersonaliseerd en innovatief leren en ondersteunen we de processen die leren mogelijk maken.
Door inzet op het programma Leven Lang Ontwikkelen vergroten wij de mogelijkheden tot hybride,
gepersonaliseerd en innovatief leren.
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4.4

Ontwikkelen in de Euregio

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 is het vanuit meerdere oogpunten van belang om ons te richten op de Euregio. De kans om door
samenwerking aan beide kanten van de landsgrens sociaal-economische vooruitgang te bevorderen, kunnen wij natuurlijk niet
laten liggen. Daarnaast willen wij bevorderen dat onze studenten en medewerkers letterlijk en figuurlijk een stap(je) over de
grens zetten.
De activiteiten van het Graafschap College op internationaal gebied nemen jaarlijks toe. Dit is te zien aan het aantal studenten en
docenten dat jaarlijks participeert in internationale activiteiten en de toenemende inzet en successen van het Graafschap College
bij het verwerven van internationale subsidies, zoals Erasmus+ en Interreg.
Onze inzet

Van recentere aard is onze gerichte inzet om in onze grensregio te komen tot één arbeids- en scholingsmarkt. Twee belangrijke
initiatieven waar we rechtstreeks bij betrokken zijn, zijn ‘Leren zonder Grenzen’ en ‘Euregio College Willem V’. Beide projecten
zijn recent gestart en kleuren de gehele periode van dit strategisch plan onze inzet op het versterken van de euregionale samenwerking.
Ontwikkelen in de Euregio is een belangrijke taak van de beroepssectoren van het Graafschap College. Zoals beschreven in hoofdstuk 2, verdienen binnen de Achterhoek enkele sectoren extra aandacht. De inzet op het versterken van de innovatieve kracht van
de Achterhoek willen we vooral langs de lijn van deze sterke sectoren vormgeven.
In september 2018 heeft de Achterhoek de regiodeal aangeboden met als titel ‘Achterhoek: Triple Smart met Toekomst in de
Maak’. Dit is een perfect voorbeeld van de actuele ‘triple helix’-samenwerking tussen ondernemers, overheid en andere partijen
met het onderwijs als kernpartner voor de speerpuntsector Smart Industry. In november 2018 is bekend geworden dat de
Achterhoek voor deze regiodeal vanuit het Rijk ook daadwerkelijk extra middelen krijgt toebedeeld. In dit kader wordt voor het
CIVON (Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland) een aanvraag gedaan voor een scale-up subsidie van het
regionaal investeringsfonds mbo.
Resultaten tot nu toe
De toegenomen inzet van het Graafschap College op het gebied van internationalisering laat zich mooi zien in het aantal
studenten en medewerkers dat gebruikmaakt van de mogelijkheden om zich in het buitenland te scholen, kennis te delen en
contacten op te doen met potentiële partners.
Tabel 5: Aantal studenten en medewerkers met internationale ervaring
Periode

Studenten met
buitenlandervaring

Medewerkers met
buitenlandervaring

Studenten op stages
in het buitenland

Docenten op stages
in het buitenland

2014

1.400

15

102

14

2015

1.350

136

101

28

2016

1.079

211

165

30

2017

1.939

276

191

50

Onze inzet is onderdeel van een veel bredere aandacht voor internationalisering. We zijn daarbij de afgelopen jaren succesvol
geweest met internationale stages. Het keuzedeel Duits dat we sinds een aantal jaar aanbieden, past in onze ambitie om onze
studenten internationaal te vormen.
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Aangescherpte ambities
De komende jaren gaan we onze inzet op internationalisering verder intensiveren. Dit doen we onder andere door middel van het
concept ‘internationalisation@home’.
Concreet zijn we voornemens om internationale kennisdelingsbijeenkomsten te organiseren. Daarbij denken we vooral aan
thema’s die passen bij onze onderwijssector Economie & Dienstverlening. Deze sector kent een redelijk fragmentarisch netwerk,
dat we sterker aan ons verbinden door niet zozeer de één-op-één-relatie centraal te stellen, maar veel meer de kennisdeling.
Denk bijvoorbeeld aan een internationaal congres rondom robotisering in de dienstverlening en de effecten daarvan op de
werkgelegenheid. We starten met de vormgeving van een ‘international week’ samen met onderwijsinstellingen in de Euregio,
waaronder het Zone.college.
Onze inzet

De Euregio is de afgelopen jaren meer als specifiek aandachtsgebied benoemd. De komende jaren werken we meer gericht en
meer strategisch onze inzet in de Euregio uit. Dit doen we langs de lijnen van ‘Leren zonder Grenzen’ en de uitwerking van de
Euregio Academie Willem V. Als het gaat om de sterke sectoren in de regio, dan is dit vaak het resultaat van het pakken van
actuele kansen, het samen optrekken in verband met subsidies of samenwerkingsverbanden die vanuit specifieke doelstellingen
zijn ontstaan. Met een echt structurele, strategische meerjarige samenwerking per sector is al wel ervaring opgedaan, zeker
binnen de sector Techniek & Informatica en Zorg, Welzijn & Sport, maar dit kan nog verder worden uitgebouwd, met name
richting Economie & Dienstverlening.
We zien de opdracht van de kwaliteitsagenda als uitdaging om dit de komende jaren op te gaan pakken. Voor de genoemde
sectoren stellen we met onze partners een concreet, meerjarig strategisch plan op. Door een aantal partners is tijdens externe
consultatie aangegeven dat de specifieke aandacht voor opleidingen voor hun branche versterkt moet worden. Zo wordt
bijvoorbeeld bij de toeristische sector een passend aanbod gemist. Het jaar 2019 zien we dan vooral als het jaar om per
sector een plan uit te werken. De daaropvolgende jaren gelden als de jaren waarin dit ten uitvoer wordt gebracht en
we nemen daarvoor passende bedragen op in de begroting.
Hieronder beschrijven wij maatregelen waarmee wij samen met onze partners de uitdaging aangaan om tot en met 2022
concrete resultaten te boeken.

Inzet op “Ontwikkelen in de Euregio”
Door het verstevigen van onze activiteiten in en met de Euregio en daar buiten, vergroten wij ons aandeel
in activiteiten rond leven lang ontwikkelen in deze regio.
De (korte en lange) scholingstrajecten, aangeboden via onder andere het Euregio College Willem V, helpen
in het vervullen van een groeiend aantal onvervulbare vacatures.
Door aan te sluiten bij de maatregelen en acties van de zes Thematafels van de Achterhoek Board
stimuleren we de regionale economie.
Door onze studenten tijdens hun opleiding letterlijk en/of figuurlijk een stap over de grens te laten zetten,
bevorderen wij internationaal bewustzijn en wereldburgerschap.

4.5

Partner vanuit een lerende organisatie

Wij hebben een stevige positie in de eigen regio. Het Graafschap College wordt gezien als een betrouwbare partij die haar
regionale positie waarmaakt. In dat opzicht lijken het Graafschap College en de regio wel wat op elkaar.
Om in de toekomst, met de ontwikkelingen zoals geschetst in hoofdstuk 2, blijvend een passend antwoord te kunnen geven op
de vragen van onze partners, wordt van de organisatie verwacht om continu in ontwikkeling te blijven. Daarom de titel ‘Partner
vanuit een lerende organisatie’. Dit vraagt iets van de wijze waarop zaken zijn georganiseerd, maar het vraagt eveneens iets van
de mensen die werkzaam zijn in deze organisatie. Dit betekent dat de organisatie een transformatie moet ondergaan: van sterk
aanbodgericht handelen naar vraaggericht handelen. En dat betekent dat we meer tijd, ruimte en aandacht gaan besteden aan
het stellen van vragen en het geven en ontvangen van feedback.
27

Resultaten tot nu toe
Zoals geschetst heeft het Graafschap College een goede positie in de regio én daarbuiten. Werkgevers zijn zeer tevreden over de
door het Graafschap College geschoolde mensen die zij aannemen. Dit neemt niet weg dat we de ambitie hebben om ons
verder te ontwikkelen naar ‘Eén Graafschap College als partner voor een leven lang ontwikkelen in de Euregio’. Achter deze
aangescherpte missie zit een stevige ambitie ten aanzien van het werken vanuit een andere cultuur met heldere
besluitvorming. Gastvrijheid is hierbij een belangrijk aspect en daar zal binnen het gehele college aan gewerkt moeten worden.
Tevens heeft het Graafschap College gekozen voor innovatiedocenten om te bewerkstelligen dat innovatie vormgegeven wordt
door en in de teams.

Allereerst het verder centraal stellen van de onderwijsteams. We zijn ervan overtuigd dat het de volle breedte van ons onderwijs
en onze regio ten goede zal komen als we onze onderwijsteams nog meer ontzorgen en zij zich daarmee nog meer kunnen richten
op het onderwijs, de bijbehorende innovatie en hun netwerk.
Om onderwijsteams te ontzorgen gaan we onze bedrijfsvoering anders positioneren. Daar waar standaardisering goed werkt,
doen we dat. Daar waar maatwerk nodig is, blijven we dat altijd bieden.
In het verlengde hiervan brengen we de basis op orde. Het beschikken over goede managementinformatie en duidelijke formats
ontzorgt medewerkers. Daarmee wordt tijd vrijgemaakt voor de kerntaak van ieder roc: het verzorgen van goed onderwijs in een
netwerk van partners waarmee de (innovatieve) kracht van haar regio wordt versterkt. Deze maatregelen zien wij als
basisvoorwaarden voor de uitvoering van onze strategie. Daarnaast wordt ingezet op de innovatiekracht van onze docenten en
de scholing van onze medewerkers. Door het instellen van sectorale examencommissies en verdere inzet op professionalisering
van de examenprocessen borgen wij de kwaliteit en eenduidigheid van onze examinering.
Per medewerker stellen we voor de komende vier jaar in totaal een scholingsbudget van €2.500,- beschikbaar. We stimuleren dat
een deel van het budget zal worden ingezet voor leren in de praktijk. Dat helpt direct de medewerker, maar zal indirect leiden tot
stevigere persoonlijke netwerken tussen onze medewerkers en de externe partners.
Hieronder beschrijven wij maatregelen waarmee wij samen met onze partners de uitdaging aangaan om tot en met 2022
concrete resultaten te boeken.

Inzet op “Partner vanuit een lerende organisatie”
Door onze bedrijfsvoeringsprocessen te stroomlijnen en teams waar mogelijk en wenselijk te ontzorgen,
kunnen onderwijsteams zich meer richten op de kwaliteit van hun onderwijs en zijn we als organisatie
beter in staat toekomstige uitdagingen aan te gaan.
Door inzet van sectorale examencommissies en verdere inzet op professionalisering, borgen wij de
kwaliteit en eenduidigheid van onze examinering.
Door brede professionaliseringsactiviteiten te organiseren, maken we een leven lang ontwikkelen voor
onze medewerkers vanzelfsprekend.
Door het faciliteren van allerlei kennisdelingsactiviteiten, stimuleren wij het Samen.Leren.Delen.
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Onze inzet

Aangescherpte ambities
Het zijn van een partner vanuit een lerende organisatie is een uitdaging die groter is dan de titel van deze paragraaf wellicht doet
vermoeden. We streven deze ambitie na en wel op de drie lijnen zoals in de volgende alinea’s wordt beschreven.

5.

Onze samenwerking, sturing en verantwoording
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Onze samenwerking, sturing en verantwoording

In de voorgaande hoofdstukken is onze strategische inzet voor de komende jaren uiteengezet en zijn de maatregelen van de vier
strategische lijnen toegelicht. In de komende jaren zullen deze leidend zijn in het gesprek dat wij zowel intern als extern voeren
over onze resultaten en in de besluiten die wij nemen. In dit hoofdstuk schetsen wij de uitgangspunten die centraal staan in onze
manier van samen(werken), leren en delen en in de manier waarop wij ons willen verantwoorden over de voortgang op de
strategische doelstellingen.
De volgende punten vormen de kern van onze visie op sturing en verantwoording:
•
Wij bepalen gemeenschappelijk de richting.
•
Wij geven ruimte aan de professionaliteit in de teams.
•
Wij koersen en sturen op resultaten.
•
Wij leggen rekenschap af over hetgeen we hebben gedaan.
In dit hoofdstuk lichten wij toe wat dat betekent.

5.1

Principes voor sturing, overleg en besluitvorming

De manier waarop we onze sturing en ons overleg- en besluitvormingsproces vormgeven, draagt bij aan onze strategische koers:
één Graafschap College als partner voor een leven lang ontwikkelen in de Euregio. We stellen onze onderwijsteams in staat om in
te spelen op ontwikkelingen en behoeften van studenten, het werkveld en 1.217,19
de regio.
We gaan uit van de volgende principes voor onze sturing, ons overleg en de besluitvorming:
•
Teams zijn de basis voor de inrichting van onze organisatie.
•
Het 4R-model (richting, ruimte, resultaat en rekenschap) is de basis voor onze manier van sturen.
•
‘Samen.Leren.Delen.’ is de basis voor de manier waarop we werken aan een kwaliteitscultuur.
•
Door stimulerend leiderschap ondersteunen we medewerkers en teams en dagen we ze uit.
Teams aan zet
Teams vormen het hart van onze organisatie. We onderscheiden onderwijsteams, ondersteunende teams binnen
onderwijssectoren, teams binnen de sector Dienstverlening en de sector Ontwikkeling, sectormanagementteams (smt’s),
concerncontrol, bestuursondersteuning, het instellingsmanagementteam (imt), het college van bestuur (cvb) en de raad van
toezicht (rvt).
Er zijn opleidingsteams binnen de onderwijssectoren, waarin docenten samenwerken aan het ontwikkelen en verzorgen van het
onderwijs, het begeleiden van studenten en het verzorgen van de kwaliteitszorg voor de opleidingen. Een opleidingsmanagers
stuurt het team aan. Daarnaast is er in elke onderwijssector ook een ondersteuningsteam onder leiding van de sectormanager
bedrijfsvoering dat studentgebonden bedrijfsvoeringstaken (zoals studentadministratie, roostering, servicedesk en
evenementen) uitvoert.
De teams van de sectoren Dienstverlening en Ontwikkeling verzorgen specifieke taken op het gebied van beleidsontwikkeling,
ondersteuning van de onderwijssectoren en de uitvoering van gebundelde processen op het gebied van dienstverlening en
ondersteuning. De accenten in de taken verschillen per sector. De sector Ontwikkeling richt zich meer op
beleidsontwikkeling en ondersteuning van onderwijssectoren bij innovatie. De sector Dienstverlening richt zich meer op
uitvoering van gebundelde bedrijfsvoeringsprocessen.
De controltaak is ondergebracht bij het team Concerncontrol, die is gepositioneerd als aparte stafeenheid. Daarnaast is het team
Bestuursondersteuning onder leiding van de bestuurssecretaris verantwoordelijk voor de directe ondersteuning van het bestuur
en voor de begeleiding van de bestuurlijke besluitvorming.
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*

Het aantal opleidingsteams verschilt per onderwijssector

Team
Iedere medewerker werkt in een team en iedereen heeft één leidinggevende, die het team ondersteunt bij het realiseren van de
ambities. Op basis van een sterkte-zwakte-analyse formuleert ieder team ambities. In het teamontwikkelplan staan de doelen
beschreven die het team zich stelt in het kader van de strategische ambities van de sector en/of de instelling als geheel. Onderdeel van het teamontwikkelplan is de professionele ontwikkeling op individueel en teamniveau. De medewerkers in het team
zijn met elkaar verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden die passen bij hun doelstellingen.
Opleidingsmanager / teammanager / sectormanager bedrijfsvoering
De leidinggevenden in de sectoren zijn de linking pin tussen het team dat zij aansturen en het team waar zij deel van uitmaken.
De manager geeft leiding aan het team. Hij of zij ondersteunt de totstandkoming van het teamontwikkelplan en het realiseren
van de doelen. De manager legt verantwoording af aan de sectordirecteur via de triaalcyclus12. De manager geeft samen met de
teamleden vorm aan de individuele gesprekkencyclus van de medewerkers in het team.
Daarnaast fungeert de sectormanager bedrijfsvoering onder mandaat van de sectordirecteur als opdrachtgever richting de
sector Dienstverlening en sector Ontwikkeling voor gebundelde bedrijfsvoeringstaken. Deze opdrachtgeversrol is zowel collectief
voor alle sectoren als specifiek voor een individuele sector. Zij stellen het pakket van dienstverlening gezamenlijk met de sectoren
Dienstverlening en Ontwikkeling op.
Sectormanagementteam en sectordirecteur
De sectormanagementteams bestaan uit de managers van de sector (opleidingsmanagers, sectormanagers bedrijfsvoering en
teammanagers). De sectormanagementteams vertalen de instellingsstrategie naar een strategisch meerjarenplan en jaarplannen
voor de eigen sector, inclusief een begroting en een formatieplan. Ook de teamontwikkelplannen geven voeding aan de richting
van de sector. De sectordirecteur geeft leiding aan het smt en voert de individuele gesprekken met de smtleden. Hij of zij is
verantwoordelijk voor de totstandkoming van het strategisch meerjarenplan, het jaarplan, de begroting en het (meerjaren)
formatieplan voor de sector en het realiseren van de doelen uit deze plannen. Via de triaalcyclus legt de sectordirecteur daarover
(al of niet met het smt) verantwoording af aan het college van bestuur.
12

Triaalcyclus is het woord waarmee het Graafschap College de bilaterale verandwoordingsgesprekken aanduidt die drie keer per jaar plaatsvinden.
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Instellingsmanagementteam
In het instellingsmanagement team (imt) zitten de zes sectordirecteuren en de concerncontroller, onder leiding van het college
van bestuur. De bestuurssecretaris voert de regie op (de voorbereiding van) de besluitvorming, zowel inhoudelijk als qua proces.
Ook beoordeelt hij/zij of voorstellen voldoen aan de kwaliteitseisen om voor bespreking of besluitvorming te worden geagendeerd in het imt of het overleg van het college van bestuur. Tevens is hij/zij als adviseur bij het overleg in het imt aanwezig. Het
imtformuleert de strategie en vertaalt deze naar jaarplannen, inclusief begroting en formatieplan. Alle leden van het imt dragen
bij aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategie van het Graafschap College. Het imt is formeel geen besluitvormend
orgaan. Inzet is om besluitvorming door het college van bestuur daar waar mogelijk in het imt plaats te laten vinden.
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College van bestuur
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en het beheer van het Graafschap College. Daarnaast vervult het
college van bestuur taken als bevoegd gezag en werkgever. Als bestuur en bevoegd gezag van het Graafschap College is het
college van bestuur verantwoordelijk voor onder andere:
Het strategisch anticiperen op belangrijke (regionale en landelijke) ontwikkelingen.
Het naleven van de wet- en regelgeving en afspraken met externe partijen.
Het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de instelling.
Het betrekken van de omgeving bij missie, visie, strategie, beleid, aanbod en kwaliteitszorg van de instelling.
De realisatie van de doelstellingen (onder andere de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering) en het
bewaken van de continuïteit van het Graafschap College, onder andere door het vaststellen van beleid en strategie
en zorgen voor de realisatie daarvan, het organiseren van de nodige (financiële) middelen en het beheer van het
vermogen.
Het college van bestuur geeft leiding aan het imt en stelt de strategie en de instellingsbrede kaders vast voor de diverse direct
onderwijsgerelateerde en ondersteunende processen. Dit nadat deze zijn besproken in het imt. Het college van bestuur toetst de
processen voortdurend aan de strategische doelen. Het college van bestuur voert zijn taken uit als collegiaal bestuur met een bij
wet gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Het college van bestuur voert drie keer per jaar een triaalgesprek met de
directeuren (samen met de smt’s) van iedere sector. Daarnaast zijn benoeming en ontslag van de directeuren taken van het college van bestuur. De rollen, taken, verantwoordelijkheden van het college van bestuur zijn uitgewerkt in het bestuursreglement.
Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht over de gang van zaken in de instelling en het eigen
functioneren. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht daartoe op actieve basis de nodige informatie.
Raad van toezicht
De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur en functioneert als sparringpartner voor het college van
bestuur. Daarnaast zijn de benoeming, de schorsing en het ontslag van leden van het college van bestuur en het vaststellen van
de beloning voor de leden taken van de raad van toezicht. Tot de toezichtstaken van de raad van toezicht behoren onder andere
het goedkeuren van de visie, de strategie, de meerjarenplannen, de begroting, het jaarplan, de jaarrekening (opgenomen in het
geïntegreerd jaardocument) en (wijzigingen in) het bestuursreglement en de statuten. Daarnaast moet de raad van toezicht
fusies, splitsingen, deelnemingen van aanmerkelijke omvang of strategisch belang en overeenkomsten boven een bepaald bedrag
goedkeuren.
Medezeggenschap
Formele medezeggenschap vindt plaats via de daartoe verkozen ondernemingsraad en de studentenraad, waarvan het college
van bestuur gesprekspartner is. Binnen de sectoren is daarnaast de informele dialoog met medewerkers en studenten mogelijk
door onder meer medewerkersbijeenkomsten te organiseren, studentvertegenwoordigers aan te stellen en studentenpanels in te
stellen.
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Naast de formele overlegstructuur organiseren we op verschillende manieren leer- en deelnetwerken. Daarbij kan gedacht
worden aan intervisiegroepen, leergemeenschappen, kenniswerkplaatsen en bijeenkomsten om good practices te delen en bij
elkaar in de keuken te kijken. Bovendien stimuleren we medewerkers van het Graafschap College over hun eigen grenzen heen te
stappen, te denken vanuit het grotere geheel en in de schoenen van anderen te gaan staan. De leer- en deelnetwerken hebben
geen formele status, maar worden wel gestimuleerd. Er vinden al verschillende initiatieven op dit gebied plaats.
Verantwoordelijkheid en verantwoording
Elke medewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn/haar eigen taak en is medeverantwoordelijk voor de uitvoering
van de taak van het team waar hij/zij deel van uitmaakt. Daarmee geeft hij/zij invulling aan het behalen van de resultaten en het
afleggen van rekenschap.
Iedere medewerker en ieder team heeft professionele ruimte binnen de team- en sectordoelstellingen. Via de strategische
ambities en de instellingsbrede kaders wordt vooral op richting gestuurd. De kaders bieden de teams vrijheid voor eigen
keuzes en geven ruimte. We geven teams en medewerkers verantwoordelijkheid en vragen ze verantwoording af te leggen over
de behaalde resultaten in relatie tot de ambities én over de gemaakte keuzes en de manier waarop aan de resultaten is gewerkt.
Bij verantwoording afleggen ligt de focus op evalueren, reflecteren en leren, niet op afrekenen. Bij verantwoording gaat het niet
alleen om het afleggen van verticale verantwoording aan de leidinggevende, maar juist ook om de horizontale verantwoording
aan collega’s. Delen, de onderlinge dialoog, elkaar aanspreken, aanspreekbaar zijn en leren staan daarbij centraal. Een leven lang
ontwikkelen is daarbij voor iedereen het uitgangspunt. Het gaat om het bieden van ruimte om, binnen kaders, eigen keuzes te
maken, verantwoording af te leggen over de gemaakte keuzes en elkaar aan te spreken op de gemaakte keuzes.
Transparante organisatie en besluitvorming
Om richting te geven, resultaten te behalen en rekenschap te kunnen geven, hanteren wij een transparante
besluitvormingsstructuur.
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Samen.Leren.Delen
Elk team formuleert jaarlijks, binnen de strategische doelen en kaders op instellingsniveau, ambities en neemt maatregelen om
deze ambities te realiseren. Teams werken aan hun ambities en resultaten in partnerschap met hun omgeving. Dat betreft zowel
de samenwerking met andere teams als de samenwerking met studenten en het werkveld als partners. Bij partnerschap gaat het
om samen doen en ontwikkelen, leren en delen. Daarbij gaan we uit van de eigen taak en verantwoordelijkheid van iedere partner.
We sturen op samenhang tussen ambities van de teams en instellingsbrede ambities, door van de teams te vragen aan te geven
hoe ze bijdragen aan de instellingsbrede ambities en wat ze daarvoor nodig hebben. De basis voor samenwerking bestaat uit
helderheid over ieders taak en rol. Daarbij gaan we uit van taak- en functiescheiding. Hiermee zorgen we voor een goed evenwicht
tussen samenwerken en verzakelijken.

Besluitvorming vindt plaats via de lijn. We onderscheiden besluitvorming op vier niveaus.
Tabel 6: Niveaus van besluitvorming
Verantwoordelijke

Teams voor onderwijs en bedrijfsvoering

Opleidingsmanager
Sectormanager Bedrijfsvoering
Teammanager in de sector Ontwikkeling
Teammanager in de sector Dienstverlening

Sectormanagementteam

Sectordirecteur

Instellingsmanagementteam

College van bestuur

College van bestuur

Raad van toezicht

We maken voor de besluitvorming een onderscheid tussen verantwoordelijken en betrokkenen. De verantwoordelijken beslissen
en zoeken actief feedback, zodat de verschillende perspectieven en belangen worden meegewogen in de besluitvorming.
Betrokkenen leveren actief input. We bepalen expliciet wie waarover moeten meepraten (als expert of belanghebbende), hoe dat
wordt vormgegeven en wie waarover besluiten. Het college van bestuur en het imt sturen hierop om hun ambities te realiseren
en bij te dragen aan de gezamenlijke strategische koers.
Besluiten worden helder onderbouwd, waarbij de strategische opgave leidend is. We informeren betrokkenen adequaat en tijdig
over genomen besluiten, waarbij we communiceren via verschillende kanalen (via de lijn, het portaal en persoonlijke gesprekken).
Daarbij geven we aan wat besluiten betekenen voor de verschillende doelgroepen.
Projecten, programma’s en platforms
Naast de lijnorganisatie organiseren wij het gesprek en de realisatie van een aantal team- en sectoroverstijgende vraagstukken,
beleidsontwikkeling en innovaties via zogenoemde programma’s, projecten en platforms.
Projecten
Projecten werken vanuit een duidelijke projectopdracht, een duidelijk mandaat en een kop en een staart. Deelname aan projectgroepen is gebaseerd op expertise. Het is aan de projectleider om te zorgen voor afstemming en draagvlak, zodat we snel kunnen
inspelen op de vragen die partners en studenten aan ons stellen.
Programma’s
Voor enkele grootschalige innovaties organiseren we een programma. Programma’s omvatten meerdere projecten, hebben een
meerjarige doorlooptijd en worden aangestuurd door een lid van het imt. Programma’s staan naast de lijn. Programma’s gaan
over changing the business, de lijn over running the business. Het aantal programma’s is beperkt en sluit aan bij de strategische
lijnen. Voor de komende periode worden programma’s ingericht voor Leven Lang Ontwikkelen en Onderwijsinnovatie en ict. De
verbinding tussen programma en lijn vindt op verschillende niveaus plaats: in het imt, de stuurgroep van het programma en het
programmateam, waarin medewerkers uit verschillende sectoren participeren.
Platforms
Daarnaast organiseren we afstemming en kennisdeling via een beperkt aantal platforms. De focus in de platforms ligt op
afstemming, toetsing van voorgesteld beleid en het ophalen van vragen uit de sectoren. Het gaat om thema’s waarbij structurele
afstemming of coördinatie gewenst is en waarbij sprake is van urgentie en commitment.
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Niveau

Er worden vooralsnog zes platforms ingesteld:
Studentbegeleiding
Examinering
Beroepspraktijkvorming
Internationalisering
Integrale veiligheid
Vitaliteit
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5.2

Sturingsmodel

Het 4R-model
Het 4R-model (Paul Schnabel) vormt de basis voor onze manier van sturen. Het staat voor: Richting, Ruimte, Resultaten en
Rekenschap. In dit sturingsmodel wordt richting gegeven door instellingsbrede doelen en kaders, krijgen teams ruimte om
daarbinnen eigen ambities te formuleren en eigen keuzes te maken over de manier waarop zij werken aan resultaten en leggen zij
rekenschap af over de gemaakte keuzes en de behaalde resultaten.
Het 4R-model combineert de kracht van hiërarchische aansturing met de kracht van autonomie voor teams. De termen richting,
ruimte, resultaat en rekenschap vormen een gemeenschappelijke taal voor ons handelen en ons leiderschap.
Het 4R-model is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
Het benutten van het potentieel van medewerkers en teams door gebruik te maken van de kracht van de professionele
ruimte.
Volwassen relaties en voortdurende samenwerking tussen leidinggevenden en medewerkers of teams en tussen
onderwijs en bedrijfsvoering om samen resultaten te behalen. De leidinggevende is primair verantwoordelijk voor het
geven van richting en het geven van ruimte aan medewerkers en teams. De medewerkers of de teams zijn primair
verantwoordelijk voor het leveren van resultaten en het afleggen van rekenschap aan de leidinggevende.
Een combinatie van top-down sturing en bottom-up sturing.
Richting
Richting heeft betrekking op de strategische koers en de kaders waarbinnen die gerealiseerd moet worden. Onze strategie geeft
richting en is leidend voor het handelen van iedereen die binnen het Graafschap College actief is. De strategie is de koers en deze
wordt vertaald naar gezamenlijke uitgangspunten en kaders. Aan de koers wordt een beperkte set meetbare doelen verbonden.
De sectoren en teams vertalen deze naar deeldoelstellingen.
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Ruimte
Binnen de strategie en de daaraan verbonden doelen is er ruimte voor de sectoren, teams en medewerkers om eigen ambities
te formuleren en keuzes te maken over de manier waarop ze werken aan de gezamenlijke doelen. De uitdaging is de energie die
uitgaat van een gedeelde visie te combineren met de energie die teams en medewerkers hebben bij het nastreven van de daarvan
afgeleide eigen doelen en ambities. ‘Ruimte geven’ is niet taken en verantwoordelijkheden ‘over de schutting gooien’. Het is ook
de helpende hand bieden als het niet vanzelf gaat. ‘Ruimte nemen’ is niet ‘soleren’. Het is verantwoordelijkheid nemen om een
bijdrage te leveren aan het grotere geheel. Dat kan alleen als we het gesprek met elkaar aangaan over de keuzes die we maken en
de gevolgen van die keuzes voor anderen. Kortom, ruimte vereist dialoog en vertrouwen.
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Resultaat
Als we de doelen uit onze strategie willen bereiken, is het van belang helder te maken welke bijdrage iedereen hier vanuit zijn/
haar rol of functie aan levert. Elke leidinggevende, elk team en elke medewerker vertaalt de richting naar het resultaat dat hij/zij
concreet kan en wil bereiken binnen een bepaalde periode. Hierover maken medewerkers en teams afspraken met hun leidinggevende en met elkaar als team. Dit kunnen concrete, harde afspraken zijn of afspraken die betrekking hebben op professionele
ontwikkeling of teamontwikkeling. Het is van belang de wederzijdse verwachtingen expliciet te maken, zodat iedere medewerker
en ieder team aanspreekbaar is op de afspraken.
Rekenschap
Iedere medewerker en ieder team legt verantwoording af over de gemaakte keuzes en de bereikte resultaten en vraagt daarover
feedback. Hierbij hoort ook het leren van wat mis is gegaan of wat niet beantwoordde aan de verwachtingen en het maken van
bijgestelde of nieuwe afspraken. Het gaat om het zich rekenschap geven van en rekenschap afleggen over. De kern van
rekenschap is de dialoog, het goede gesprek, enkele harde indicatoren én als het nodig is: consequenties verbinden aan slecht
functioneren.

Richting

Rekenschap

Faciliteren goed gesprek, gericht op doelen
Koppeling prestatie- en risicomanagement

Verbinding van doelen
activiteiten en risico’s

Aansluiting strategie, sectorplannen en teamplannen
In gesprek koppeling verantwoording en planvorming (vooruit en achteruit kijken)

Focus op doelrealisatie

Ruimte
Integrale budgettering
Sectordirecteur/smt of manager (mede)eigenaar van agenda

Vertrouwen geven en
verantwoordelijkheid
nemen

Resultaat
Monitoring o.b.v. maandrapportages
Verbetering managementinformatie met eenduidige set KPI’s

Vastleggen afspraken
en follow-up van acties

Beperking administratieve lasten
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Door voortdurend met elkaar in gesprek te zijn, ontwikkelen we onszelf. De cyclus wordt toegepast op alle niveaus (individueel,
teams, sectoren en het Graafschap College als geheel). Vanuit de strategische koers naar ‘één Graafschap College als partner
voor een leven lang ontwikkelen in de Euregio wordt ieder team én iedere medewerker uitgenodigd om zich op zijn of haar eigen
niveau jaarlijks te ontwikkelen. Wij onderscheiden drie PDCA-gesprekscycli die in onderstaande illustratie kort worden
gekarakteriseerd.
De gesprekken in deze drie cycli zijn allemaal gericht op een open dialoog (het goede gesprek), het maken van keuzes, het
afleggen van verantwoording (rekenschap) en bijsturing.
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PDCA-cycli
Gesprekkencyclus
De gesprekkencyclus tussen individuele medewerkers en hun
leidinggevende.

Onderwijscyclus
De onderwijscyclus, die gericht is op de ontwikkeling van en de verantwoording over
het onderwijs. Binnen de onderwijscyclus staan de dialoog over onderwijs binnen de
onderwijs teams en de teamplannen centraal.

Triaalcyclus
De triaalcyclus is gericht op strategieontwikkeling, planvorming, begroting en
verantwoording. De kern van de triaalcyclus bestaat uit drie triaalgesprekken per
jaar tussen de manager en de sectordirecteur en tussen de sectordirecteur (en
samen met het smt) en het cvb.

Triaalcyclus
De triaalcyclus gaat uit van kalenderjaren, heeft een vast ritme en bestaat uit drie gesprekken. Het eerste gesprek vindt plaats in
februari/maart. Dan wordt teruggekeken op het voorafgaande kalenderjaar en wordt de stand van zaken in het lopende schooljaar besproken. In het tweede gesprek (juni) wordt aandacht besteed aan strategische onderwerpen en
plannen, organisatieontwikkeling en wordt de stand van zaken besproken. In het derde gesprek (oktober) staan, naast de
voortgang in de uitvoering, de plannen en de begroting voor het komende jaar centraal. Op basis van de uitkomsten van elke
ronde worden in de smt´s en het imt de hoofdlijnen van de triaalgesprekken besproken.
De triaalgesprekken vinden plaats tussen de sectordirecteur (in het tweede triaalgesprek met het smt) en het college van bestuur
en tussen de individuele managers en hun directeur. Met de triaalgesprekken wordt systematisch invulling gegeven aan
plan-do-check-act cyclus. Als basis voor de sterkte-zwakte-analyse wordt door concerncontrol een rapportage met
verantwoordings- en sturingsinformatie opgesteld, zodat doorlopend aan de ontwikkeling van de sector wordt gewerkt.
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De triaalcyclus sluit aan bij het 4R-model. Sectoren en teams maken plannen binnen de instellingsbrede kaders (instellingsplan en
kwaliteitsagenda, kaderbrief, (meerjaren)begroting en formatieplan), waarin de richting wordt bepaald. Zij hebben daarbij
voldoende ruimte om eigen keuzes te maken en in te spelen op interne en externe ontwikkelingen. Er wordt gestuurd op
resultaten en via de triaalcyclus wordt rekenschap afgelegd over de gemaakte keuzes en de behaalde resultaten in relatie tot de
beoogde doelen.

Triaalcyclus op hoofdlijnen

februari-maart
In het eerste gesprek staan resultaten en rekenschap (verantwoording afleggen) centraal.
Dit gesprek is gebaseerd op de (zo mogelijk definitieve) resultaten over het voorafgaande jaar
(o.a. realisatie doelen, onderwijskwaliteit, onderwijsprestaties, financiën). Ook wordt besproken
wat daaruit kan worden geleerd voor het lopende en komende jaar. Bij de onderwijssectoren komt
in dit gesprek ook de Onderwijs- en examenregeling aan bod.

mei-juni
Het tweede gesprek is gericht op het bespreken van strategische dilemma’s en keuzes (richting).
Daarnaast wordt stilgestaan bij de voortgang in de uitvoering van het jaarplan, vooral gericht oprelevante ontwikkelingen en zaken die niet volgens planning verlopen. De agenda van dit gesprek
is “free format” en te bepalen in onderling overleg tussen de deelnemers. Uitkomsten uit deze
gesprekken kunnen input leveren voor de kaderbrief.

oktober
In het derde gesprek staat de planning voor het komende jaar centraal (inclusief de ruimte die er
nodig is). Dit gesprek is gericht is op het (team- of sector)jaarplan en de (meerjaren)begroting
voor de daaropvolgende jaren. Daarnaast wordt stilgestaan bij de voortgang in de uitvoering van
het jaarplan van het lopende jaar, vooral gericht op relevante ontwikkelingen en zaken die niet
volgens planning verlopen.

Triaalcyclus en onderwijscyclus
De onderwijscyclus is gericht op de ontwikkeling van en de verantwoording over het onderwijs. Het teamontwikkelplan en de OER
vormen de basis voor de onderwijscyclus. De onderwijscyclus gaat uit van schooljaren. In het voorjaar moeten het teamontwikkelplan en de Onderwijs- en examenregeling (OER) voor het komende schooljaar worden vastgesteld. De onderwijscyclus wordt
geïntegreerd in de triaalcyclus. In het tweede triaalgesprek van jaar T-1 vindt een strategisch gesprek plaats over de voornemens
met betrekking tot het onderwijs voor het schooljaar dat begint in jaar T. De effecten van deze voornemens op de begroting en
de formatie worden meegenomen in het derde triaalgesprek. Vervolgens hebben de onderwijsteams nog een aantal maanden om
de voornemens uit te werken in het teamontwikkelplan en de OER, en wordt het teamontwikkelplan een jaar na het strategisch
gesprek vastgesteld in het tweede triaalgesprek van dat jaar.
Plannen, rapporteren en managementinformatie
Belangrijke succesvoorwaarde voor het functioneren van de triaalcyclus en de onderwijscyclus is dat de plannen en rapportages
op de verschillende niveaus expliciet met elkaar worden verbonden. De plannen op instellingsniveau zijn richtinggevend voor de
plannen op sector- en teamniveau, maar worden omgekeerd ook gebaseerd op plannen en rapportages op team- en sectorniveau.
De rapportages op teamniveau vormen input voor de rapportages op sector- en instellingsniveau. Voorwaarde voor het goed
functioneren van de geschetste triaalcyclus is ook het beschikbaar hebben van adequate managementinformatie. In overleg met
het college van bestuur, de sectordirecteuren en de managers en aansluitend op de strategie en externe eisen wordt door
concerncontrol voor deze strategische periode een nieuw dashboard ontwikkeld met verantwoordings- en sturingsinformatie.
Het dashboard zal voor de verschillende niveaus in de organisatie informatie ontsluiten over behaalde resultaten in relatie tot de
doelen en informatie over de mate waarin voldaan wordt aan wet- en regelgeving.
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Triaalgesprekken

Dit is informatie die teams, sectoren en diensten nodig hebben om te kunnen sturen op het realiseren van hun doelen. Er wordt
gezorgd voor een goed evenwicht tussen verantwoordingsindicatoren (terugkijkend, vooral gericht op resultaten) en sturingsindicatoren (vooruitkijkend, vooral gericht op kansen en risico’s en processen en deelresultaten die op korte termijn te
beïnvloeden zijn). Het dashboard draagt bij aan een goede afstemming tussen de sturing op de verschillende niveaus. Door de
informatie centraal aan te leveren wordt de administratieve last beperkt en wordt eenduidigheid van informatie en gehanteerde
definities gewaarborgd. Op basis van dit dashboard stelt concerncontrol periodiek een rapportage op voor het college van bestuur
en de leden van het imt.
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Leiderschap en gedrag
We zetten in op stimulerend leiderschap als leidend principe, dat gekenmerkt wordt door:
Het stimuleren van Samen.Leren.Delen.
Het ondersteunen van medewerkers en teams bij het werken aan hun opdracht en hun ambities, door.
		
Het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.
		
Het stimuleren van teamontwikkeling.
		
Teams te ontzorgen zonder taken over te nemen.
		
Tijd te creëren voor leren en reflectie.
Teams en medewerkers aan te spreken op resultaten, maar ze hier niet op af te rekenen.
Het stimuleren van initiatief en ondernemerschap door niet alles dicht te timmeren en ruimte te bieden om fouten te
maken en daarvan te leren.
Het stimuleren van volwassen relaties tussen leidinggevende en medewerkers.
Ons toegankelijk en kwetsbaar op te stellen, fouten toe te geven en van fouten te willen leren. We reflecteren, gaan de
dialoog aan, tonen ondernemerschap en werken samen.
Het goede gesprek te voeren. Daarbij staat de afweging van perspectieven en belangen, het openstaan voor elkaars
opvattingen en het denken vanuit het grotere geheel centraal. Besluiten zijn doordacht op hun impact en
uitvoerbaarheid. In het overleg- en besluitvormingsproces besteden we structureel aandacht aan reflectie. We hanteren
waar mogelijk werkvormen die leiden tot energie bij de deelnemers.
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